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P30 MASSA DE POLIR ANTIHOLOGRAMA PLUS

P55 MASSA DE POLIR COMBINADA PLUS

Polimento de acabamento brilhante 
para eliminação duradoura de riscos e 
hologramas em pinturas escuras. 

 Grão especial à base de óxidos de 
alumínio 
•  Excelente remoção com brilho efeito espelho.
•  Marcas de grão a partir de P3000 podem ser 

facilmente removidas.

Consistência sólida
•  Sem salpicos.
•  Baixo consumo.
•  Mínimo desenvolvimento de pó.
•  Não necessita de limpeza subsequente.

Utilização manual e por máquina.
Para tipos de tinta convencionais e 
resistentes a riscos.
Pode ser aplicado em superfícies de 
tinta usadas ou novas.
Livre de silicone.

Recomendação de boina:
Boina de polir “Laranja“ ou “pele de cordeiro“

Aplicação:
Agitar bem a embalagem antes de utilizar. 
Aplicar uniformemente o produto sobre a boina 
e uma pequena quantidade sobre a superfície a 
tratar. Colocar a boina sobre a superfície e 

ligar a máquina. Polir a superfície com pressão 
constante até eliminar os riscos e as manchas da 
pintura. Remover os resíduos da massa de polir 
com um pano microfi bras.

Recomendação de boina:
Boina de polir “Azul“ ou “pele de cordeiro“

Aplicação:
Agitar bem o frasco antes de usar. Limpar o 
veículo em antemão com o pré-tratamento de 
limpeza.
Manual: Espalhar a massa de polir 
uniformemente com um pano de limpeza ou 
esponja suave em movimentos circulares e polir.
Remover restos com pano microfi bra.

Máquina: Aplicar o produto uniformemente 
sobre a boina e uma pequena quantidade sobre 
a superfície a tratar.
Colocar a boina sobre a superfície e ligar a 
máquina. Polir a superfície com pressão constante 
até eliminar os riscos e as manchas da pintura.
Remover os resíduos da massa de polir com um 
pano microfi bras.

Preparação e selagem do verniz numa 
só operação.

Polimento de 1 passo (2 em 1)
•  Permite a preparação e a selagem de 

revestimento numa só operação.
•  Especialmente para uso em vernizes novos ou 

usados.
•  Muito boa resistência à abrasão e brilho 

profundo.
•  Ideal para veículos usados.

Nova formulação
•  Riscos de lavagem e irritações na pintura 

podem ser facilmente removidos.
•  Formas de proteção duráveis contra infl uências 

ambientais.

Utilização manual e por máquina 
(exceto tintas mate).
Para tipos de tinta convencionais e 
resistentes a riscos.
Livre de silicones voláteis.

Artigos complementares:
Pano Microfi bras Azul
Art.-Nr. 0899 900 131  Qt./Emb. 3

Discos de polir
Art.-Nr. 0585 … …  Qt./Emb. 2/4

Cont. Recip. Art.-Nr. Qt./E.
1 kg Garrafa 0893 150 030 1/5

Cont. Recip. Art.-Nr. Qt./E.
1 kg Garrafa 0893 150 055 1/5
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Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes 
prévios antes da utilização. Para mais informações consulte a fi cha técnica do produto.


